
A dinar!
Els bons costums

Patricia Geis

Con una 
tabla semanal y 
adhesivos para 

marcar tus progresos. 
¡y una medalla 
de campeones!
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Quico i Tula - Els bons costums

Adéu, bolquers! Adéu, xumet! A ajudar! A curar-se!

A dormir! A vestir-se! A rentar-se! A dinar!
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ADVERTÈNCIA.
No recomanable per a
nens menors de 3 anys. 
Conté peces petites que
poden ser ingerides 
o inhalades.

Aquests llibres tan divertits motivaran els nens

perquè aprenguin els bons costums d’una manera

pràctica, fàcil i eficaç. Cada llibre inclou una taula

setmanal en què els nens poden assignar les

feines que han de fer i anar sumant punts per

aconseguir la seva medalla de campions!



És l’hora de dinar. 
En Quico va a 

rentar-se les mans.





Seu a taula
com s’ha de seure. 
Mmm... Que bo!





En Quico menja 
amb bones maneres.
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